
Orde van dienst, zondag 26 februari 2023 (1ste zondag van de 

40dagentijd) 

• Orgelspel 

• Welkom en mededelingen 

• Psalm van de intocht: Psalm 91a, vss. 1 en 2 

• Stil gebed, drempelgebed, bemoediging en groet 

• Antwoordlied: Psalm 91a, vs. 3 

• Gebed om ontferming 

• Samenzang: (mel.  wij zoeken hier Uw aangezicht) 

Om alles wat U tegenspreekt,                                                                           

een wereld waar uw naam ontbreekt:                                                                  

Kyrie eleison! 

 

Uw Zoon heeft ons de weg gebaand.                                                                       

Wij zullen vol vertrouwen gaan:                                                                         

Kyrie eleison! 

• Inleiding: 40 dagen 

• Samenzang: Jezus, diep in de woestijn (lied 539) 

• Kinderen in de kerk: veertigdagenproject Verander je mee? 

• Projectlied: (mel. Alles wat over ons geschreven staat) 

Wij zijn op weg, kom mee en sluit je aan.                                                                                    

Met de verhalen van het goede leven                                                                                             

zal God ons hoop en licht en liefde geven.                                                                                   

Vier met ons mee dat alles anders kan.  

Kom als je blij bent, kom met je verdriet.                                                                                     

Kom met geluk en kom ook met je vragen.                                                                                    

God wijst de weg in deze veertig dagen.                                                                                       

Open je ogen, zorg dat jij het ziet! 

• Lezing uit de Bijbel: Mattheus 4, 1-11 

• Samenzang: De dagen onzer jaren (mel. op bergen en in dalen, 

tekst A.F. Troost) 

 

 



 

De dagen onzer jaren gaan als een schaduw heen,                                                                                             

als schepen die wel varen maar niemand weet waarheen,                                                                              

als grijze winterwolken die langs de hemel gaan,                                                                                              

als vogelvrije volken geen mens weet waar vandaan.  

De dagen onze jaren gaan als een schaduw heen                                                                                                 

wie kan de tijd bewaren? Verliest niet iedereen                                                                                            

zichzelf, zijn eigen waarde, zijn ziel, zijn zaligheid                                                                                       

gezaaid in diepe aarde: miskende majesteit? 

• Uitleg en verkondiging 

• Samenzang: de dagen onzer jaren 

De dagen onzer jaren gaan als een schaduw heen,                                                                                             

maar weet: ginds wacht een haven, geen scheepje vaart alleen                                                                      

God zal de wolken wenken, Hij brengt de volken thuis                                                                                  

zijn duif zal ons gedenken, die vliegt ons voor naar huis  

De dagen onzer jaren gaan als een schaduw heen,                                                                                           

de dageraad zal baren de Zoon die reeds verscheen                                                                                           

de zonde zal verdwijnen, de zomer stijgt ten top,                                                                                                      

de zon die dan gaat schijnen staat eens voor altijd op 

• Dank en voorbeden 

• Aankondiging inzameling der gaven 

• Slotlied: God roept de mens (lied 542) 

• Wegzending en zegen 

 


